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 מאפשר זמן עבודה ארוך יותר למיצוב הציפויים •
בסביבת אור

 יכולת חיזוי אסתטית מקסימלית: אין שונות בגוון •
ובאטימות לאחר פילמור  צמיגות מעולה: מפגיש

 צמיגות מתאימה עם יכולת
 שמירת היציבות במהלך

 צמנטציה

 דבק רזין מוקשה אור להדבקת ציפויי
חרסינה  ללא הכנה

 שליטה מלאה
 בצמנטציה

יציבות הגוון: אריכות ימים אסתטית

 שילוב עם
Allcem Try-in
חיזוי הגוון 

שקוף ומדמה שיניים טבעיות

 תכונות מכניות מצוינות: צמנט אמין ועמיד
לאורך זמן
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Mini kit
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צמנטציה מוחלטת של: ציפויים ללא הכנה, ציפויי חרסינה ו / או  קומפוזיט רזין בעובי של עד 1.5 מ”מ ללא תשתית אטומה

Refill

מכיל: 3 מזרקים של 2.5 גרם כל אחד בגוונים
shades: A1, OW and Trans, 3 Try-in syringes 
with 2g each, in shades: A1, OW and Trans, 
1 Ambar APS with 2ml and applicator tips.

Content: 1 Try-in with 2g, 
shades: A1, A2, A3, Trans, 
Opaque White or E-Bleach M,  
and applicator tips.

אינדיקציות

יתרונות

 מכיל: 1 מזרק של 2.5 גרם בגוונים
shades: A1, A2, A3, Trans, 
Opaque White or E-Bleach M, 
and applicator tips.
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Allcem Veneer provides shade stability prior to and after photopolymerization and an increase 
in working time. Another great advantage are the shades of the Try-in pastes, very similar to the 

shades of the cement. In other words, by using this material you can run more reliable tests.”

Prof. Dr. Paulo Quagliatto

לפני

אחרי

Author: Prof. Dr. Leandro Martins.

 מוכיח שגוון הצמנט בעת מיקומו על
השן ,זהה  לגוון לאחר פילמור

מקרה קליני

הוכחה מדעית

Allcem Venner APS

Competitor 2

Competitor 1

Source: FGM Internal Data.

∆E לפני ואחרי הפילמור

∆O לפני ואחרי הפילמור
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Allcem Venner APS

Competitor 2

Competitor 1
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Coordinator for the Training Course in esthetic 
dentistry at APCD Ribeirão Preto


